2ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
ΝΟΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

Θέµα 1ο
1.1) Τόσο για την ισόχωρη όσο και για την ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή ισχύει …
α. ∆U = 0 .
β. Q = 0 .
γ.
δ.

W = 0.
Q ≠ 0.

(Μονάδες 5)
1.2) Ένα ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α. Το αέριο µπορεί να µεταβεί στην
κατάσταση Β µε µια από τις µεταβολές (1), (2) που παριστάνονται στο διάγραµµα

Αν

∆U1 και ∆U 2 είναι οι αντίστοιχες µεταβολές της εσωτερικής ενέργειας του αερίου τότε …
α. ∆U1 = ∆U 2 .
β. ∆U1 > ∆U 2 .
γ. ∆U1 < ∆U 2 .
δ. ∆U1 = −∆U 2
(Μονάδες 5)
ος

1.3) Ο 1 θερµοδυναµικός νόµος
α. Είναι µια έκφραση του νόµου διατήρησης της ορµής
β. Είναι µια έκφραση του νόµου διατήρησης της ενέργειας
γ. Είναι µια έκφραση του θεµελιώδους νόµου της Μηχανικής
δ. Ισχύει µόνο στα αέρια
ε. Ισχύει µόνο στις αντιστρεπτές µεταβολές
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 5)
1.4)

α. Η σχέση ∆U=nCV∆Τ ισχύει µόνο για την ισόχωρη µεταβολή
β. Η σχέση Q=nCp∆Τ ισχύει µόνο για την ισόβαρη µεταβολή
γ. Η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα Cp εκφράζει το ποσό της
θερµότητας που απαιτείται για να ανυψωθεί µε σταθερή πίεση, ή
θερµοκρασία 1 mol ιδανικού αερίου κατά 1Κ.
Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις.

(Μονάδες 5)
1.5) Κατά την ισόθερµη αντιστρεπτή εκτόνωση ιδανικού αερίου :
α. Η εσωτερική του ενέργεια µειώνεται.
β. Όλο το ποσό θερµότητας που απορρόφησε το αέριο µετατρέπεται σε µηχανικό
έργο.
γ. Η πίεση του αυξάνεται.
δ. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αυξάνεται.
(Μονάδες 5)

Θέµα 2ο
2.1) Για την κυκλική µεταβολή του παρακάτω σχήµατος να βρείτε το ολικό έργο.

(Μονάδες 5)
2.2) Να αποδειχθεί ότι για τα ιδανικά αέρια ισχύει η σχέση: CP=CV+R
(Μονάδες 5)
2.3) Με βάση τον τύπο της µέσης µεταφορικής κινητικής ενέργειας των µορίων ενός ιδανικού
αερίου,

, να αποδείξετε τον τύπο που συνδέει την εσωτερική ενέργεια του

αερίου µε την απόλυτη θερµοκρασία του.
(Μονάδες 5)
2.4) A) Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. ∆ιπλασιάζουµε τον όγκο του µε δύο
τρόπους: ισόθερµα και ισοβαρώς. Το έργο που παράγει το αέριο
α. Είναι µεγαλύτερο κατά την ισόθερµη µεταβολή.
β. Είναι µεγαλύτερο κατά την ισοβαρή µεταβολή.
γ. Είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.
(Μονάδες 2)
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
(Μονάδες 3)
2.5) Α) Αν σε µία µηχανή Carnot διπλασιάσουµε ταυτόχρονα τις θερµοκρασίες της θερµής και
της ψυχρής δεξαµενής θερµότητας, τότε ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής :
α. ∆ιπλασιάζεται.
β. Παραµένει ίδιος.
γ. Υποδιπλασιάζεται.
(Μονάδες 2)
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
(Μονάδες 3)

Θέµα 3ο
5
3
, CV R ) βρίσκεται σε κατάσταση
3
2
5
2
θερµοδυναµικής ισορροπίας Α σε θερµοκρασία TA = 400 K , πίεση PA = 4 ⋅10 N / m και όγκο

Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου( γ

=

VA = 10−3 m3 . Από την κατάσταση αυτή το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω διαδοχικές
µεταβολές:
α. ισοβαρή θέρµανση ΑΒ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο

VB = 2 ⋅10−3 m3 .
β. αδιαβατική ψύξη ΒΓ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο

VΓ = 3.2 ⋅10 −3 m3 και πίεση PΓ = 105 N / m2 .
Α) Να παρασταθούν γραφικά (ποιοτικά) οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα P-V.
(Μονάδες 5)
Β) Να υπολογιστεί η θερµοκρασία του αερίου στην κατάσταση Β.
(Μονάδες 5)
Γ) Να υπολογιστεί το παραγόµενο έργο κατά την ισοβαρή µεταβολή ΑΒ.
(Μονάδες 6)
∆) Να υπολογιστεί η συνολική µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.
(Μονάδες 9)
.

Θέµα 4ο
Ιδανικό µονοατοµικό αέριο

5
(γ = ) εκτελεί κυκλική θερµοδυναµική µεταβολή που αποτελείται από
3

τις εξής αντιστρεπτές µεταβολές :
α. από την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 1, µε
εκτονώνεται ισοβαρώς στην κατάσταση 2, µε

P1 = 3 ⋅105 N / m2 και V1 = 4 ⋅10−3 m3

V2 = 3V1 ,

β. Από την κατάσταση 2 ψύχεται ισόχωρα στην κατάσταση 3, και
γ. από την κατάσταση 3 συµπιέζεται ισόθερµα στη θερµοκρασία T1 , στην αρχική κατάσταση 1.
Αν η ποσότητα του αερίου είναι

n = 3 / R mol , όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών

αερίων σε J /( mol ⋅ K ) , ζητείται:
Α) Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης-όγκου (P-V).
(Μονάδες 5)
B) Να βρεθεί ο λόγος (∆U1→ 2

/ ∆U 2→3 ) της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά

την ισόβαρη εκτόνωση προς τη µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την ισόχωρη ψύξη.
(Μονάδες 6)
Γ) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης ιδανικής µηχανής Carnot που θα λειτουργούσε µεταξύ των
ίδιων ακραίων θερµοκρασιών της παραπάνω κυκλικής µεταβολής.
(Μονάδες 6)
∆) Να βρεθεί το ολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον κατά τη
διάρκεια µιας τέτοιας κυκλικής µεταβολής, αν το ποσό του έργου κατά την ισόθερµη συµπίεση του
αερίου είναι W3→1 = −1318 Joule
(Μονάδες 8)

